Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/01/2019

…………………
………………
(pieczęć Wykonawcy)

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/01/2019 z dnia 03.01.2019 składam
Zamawiającemu poniższą ofertę na organizacje udziału w targach AUTOPROMOTEC 2019 ,
BOLOGNA, Italy w dniach 22 - 26.05 2019 - zgodnie z zakresem wskazanym w zapytaniu
ofertowym:
Dane Oferenta
Nazwa

Adres

NIP

NR KRS/ data wpisu do CEIDG

Rodzaj podmiotu

Podmiot spełnia warunek dotyczący
zakazu udzielenia zamówień
podmiotom powiązanym */

( TAK / NIE )

*/ skreślić odpowiednie

Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Max-Trade s.c. M.Biernacki E.Fluśnik
| Wikaryjska 33 | 25-255 Kielce | Poland |
| Mob. +48 884-004-005 | Mob. +48 884-005-100 |
| NIP PL 657-287-54-29 | REGON 260435162|
|e-mail: biuro@Max-trade.pl | web: www.Max-Trade.pl |

*/

Telefon

Data przygotowania oferty

Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów)

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Wartość zamówienia (PLN)

NETTO :
---------------------------------------------------------------

Termin płatności faktury ( dni)
Załączniki do formularza
Załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego nr 01/01/2019

(TAK / NIE) */
*/ skreślić odpowiednie

Max-Trade s.c. M.Biernacki E.Fluśnik
| Wikaryjska 33 | 25-255 Kielce | Poland |
| Mob. +48 884-004-005 | Mob. +48 884-005-100 |
| NIP PL 657-287-54-29 | REGON 260435162|
|e-mail: biuro@Max-trade.pl | web: www.Max-Trade.pl |

Załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego nr 01/01/2019

(TAK / NIE) */
*/ skreślić odpowiednie

Oświadczenie oferenta:
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zapytaniem i ofertowym i moja/nasza oferta zawiera wszystkie
elementy określone w zapytaniu.
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do
złożenia oferty

Data , podpis, stempel firmowy

Max-Trade s.c. M.Biernacki E.Fluśnik
| Wikaryjska 33 | 25-255 Kielce | Poland |
| Mob. +48 884-004-005 | Mob. +48 884-005-100 |
| NIP PL 657-287-54-29 | REGON 260435162|
|e-mail: biuro@Max-trade.pl | web: www.Max-Trade.pl |

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 01/01/2019
OŚWIADCZENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/01/2019

Oświadczam, że Oferent ….………..…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres siedziby)

spełnia poniższe warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do należytego świadczenia usług w zakresie
zapytania ofertowego.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne.
7. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz
spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby
prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych.

…………………….

……………………………………………………

Miejsce i data

Imię, nazwisko,/ nazwa/ podpis, pieczątka*

*

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta lub
we właściwym upoważnieniu.

Max-Trade s.c. M.Biernacki E.Fluśnik
| Wikaryjska 33 | 25-255 Kielce | Poland |
| Mob. +48 884-004-005 | Mob. +48 884-005-100 |
| NIP PL 657-287-54-29 | REGON 260435162|
|e-mail: biuro@Max-trade.pl | web: www.Max-Trade.pl |

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 01/01/2019
OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:





uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………………….
Miejsce i data

*

……………………………………………………
Imię, nazwisko, nazwa, podpis, pieczątka*

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta lub we właściwym
upoważnieniu.

Max-Trade s.c. M.Biernacki E.Fluśnik
| Wikaryjska 33 | 25-255 Kielce | Poland |
| Mob. +48 884-004-005 | Mob. +48 884-005-100 |
| NIP PL 657-287-54-29 | REGON 260435162|
|e-mail: biuro@Max-trade.pl | web: www.Max-Trade.pl |

